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Uw specialist op het gebied van 
hypotheken, pensioenen 

en verzekeringen

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl

Ook een grote collectie gedenk- en herinneringssieraden. 
Het beste advies voor een passend assieraad met eventueel een 
vingerafdruk als ring, bedel of een haarlokhanger ter nagedachtenis 
van een dierbare. 
Wij zijn specialist in het veranderen van trouwringen en hebben 
diverse voorbeelden op voorraad.

www.hamsuitvaartverzorging.nl
www.condoleren.nu
www.uitvaarttestament.nu
E-mail: info@hamsuitvaartverzorging.nl

Jo Leloux
TWEEWIELERS

De zaak waar u zich nog klant voelt
Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl
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Algemeen

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons 
parochieblad voor hun overleden familielid een in 
memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie 
wordt deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed 
om als gemeenschap van elkaar op de hoogte te 
blijven. Van de kant van de redactie hebben wij ech-
ter een vriendelijk verzoek om de lengte van de in 
memoriam te beperken tot 250 woorden met een 
maximaal tot 300 woorden. Dit mede om de (hoge) 
drukkosten niet al te zeer op te laten lopen. Copy 
naar: h.kienhuis@hetnet.nl

Aula’s in St.- Jorisparochie
Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.-
Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier 
kunnen alle parochianen van de twee kerken van de 
St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel 
eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een an-
dere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter 
Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van 
bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn.

Urn bijzetten in het Columbarium
De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium 
onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparo-
chie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten 
bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusba-
siliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter 
gedachtenis een plaquette. De tarieven van de bewaar-
tijd (inclusief plaatsing en gedachtenisplaquette) zijn:
10 jaar € 850.-, 20 jaar € 1.300.-, 30 jaar € 1.750.-

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl

Pastoraal team

Pastoor en teamleider
Mgr. A.J.J. Woolderink 
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl 
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Parochiemedewerkers
Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 22225446
diaconie@stjorisparochie.nl

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062 
catechese@stjorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie  
Mgr. A.J.J. Woolderink
Voorzitter
A.J.P. (André) de Paepe
tel. 0546 86 44 60 : vicevoorzitter@stjorisparochie.nl
Vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen
M.A.J. (Marian) Linssen- Canters
tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl
Secretaris parochiebestuur
F.J.M. (Koos) van Leeuwen
tel. 0546 86 15 68, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl 
Lid
A.J. (Thea) Löwik
Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com
Lid

Bereikbaarheid St.- Jorisparochie 
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 
Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig.

St.- Jozef en parochiecentrum ‘t Saam tel. 0546 86 11 84 
St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo. 
Dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur zijn gast-
vrouwen aanwezig. jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Voor overlijden en uitvaart de heer 
H. Kienhuis, telefoon 06 1266 26 72  

Voor pastorale hulp
06 8379 6183 ofwel 06 1266 2672



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      4
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Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anders-
zins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de 
mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. 
Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met 
de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/ 
06 42 65 23 02

Bezoek thuis 
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, 
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84 
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste 
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers 
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de 
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,  
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 
0546 86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om 
toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en 
feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vie-
ringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres: 
secretaris@stjorisparochie.nl of 
via secretariaat@stjorisparochie.nl 
uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071 
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068 
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht 
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook 
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken 
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek: 
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89

Extra collecte

Op de 4e zondag van Pasen viert de Kerk 
Roepingenzondag.

De liturgie vertelt die dag het evangelie van de Goede 
Herder. Het geheim van elke roeping ligt bij Jezus die 
ons bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt.

Op deze jaarlijks Wereld-
roepingendag wordt er in 
alle kerken en kloosters 
speciaal gebeden voor 
roepingen tot “het priester-
schap, diaconaat en godge-
wijde leven”. Zo ook in Ne-
derland. In dit weekend is er 
in alle kerken een extra col-
lecte. De opbrengst wordt 
gebruikt voor de opleiding 
van priesters, diakens en 
catechisten. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL64 ABNA 
0810496488 t.n.v. het fonds priesteropleiding Aartsbis-
dom Utrecht. En natuurlijk staat ook de bus achter in 
de kerk.

Steun Vastenactie: elke gift telt!

Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen 
in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en 
eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en hun 
gezin kunnen zorgen. 

Het kan voorkomen dat er meer donaties voor een 
project binnenkomen dan nodig is. Indien dit het geval 
is, dan zorgen wij ervoor dat het extra geld aangewend 
wordt voor andere soortgelijke projecten.

Vastenactie is een Erkend Goed Doel en voldoet aan 
strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF contro-
leert dit. 

Wilt u een van de projecten steunen? 
Gedurende de hele veertigdagentijd staat er achter 
in de St.-Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk een bus 
voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Gift overmaken?
Gebruik ons IBAN-nummer: 
NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
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Algemeen / Liturgische vieringen

Preventiebeleid R.-K. Kerk
Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een 
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten 
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplich-
ting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit 
van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochiële Caritas Instelling 
(PCI)

De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie 
St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-
861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com 
of via een briefje in de brievenbus van de betreffende 
pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen 
door middel van een financiële bijdrage te storten op 
ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 
ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

 Corona 
Verantwoord en veilig naar de kerk 

Heeft u klachten en koorts, hoesten kortademig, keelpijn, 
geur- en smaakverlies, langer dan vijf dagen braken diarree/
buikpijn? BLIJF THUIS

Houdt u aan onderstaande maatregelen: 
• Hoest en nies in de elleboog;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Desinfecteer handen bij de ingang;

• Desinfecteer handen voor de communie;
• Zingen niet toegestaan;
•  Als u wilt deelnemen aan de viering registreren bij bin-

nenkomst van de kerk

Tot slot: 
• Toilet is niet beschikbaar;
• Deelname vieringen op eigen risico.

Kledinginzameling t.b.v.
Lourdesgroep Almelo
De “Stichting Lourdes Groep Almelo”
Zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke 
zaterdag van 10 tot 12 uur.

Bent u niet in staat om kleding te brengen? 
Even een telefoontje naar:
06 50956152 / 06 13921480 / 06 46770366 /
06 29290669

Lourdes info: 
Ida Middelkamp 0546 860171 / 06 12512827

VIERINGEN IN “VERZORGINGSHUIZEN” 

Hoog Schuilenburg (de vieringen zijn op de derde verdieping) 
In verband met de corona nog geen vieringen

Huize Friso 
In verband met de corona nog geen vieringen

Buurstede  
In verband met de corona nog geen vieringen

Doordeweekse vieringen 

St.-Georgiusbasiliek 
Maandag:   8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 

18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis 
  (In het weekend wordt vermeld of er een 

ochtend- dan wel avondviering is).  
Woensdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 

Woensdag:  19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie 
en gebed voor het H. Sacrament. 

Donderdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Vrijdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis 
St.-Jozefkerk 
Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.
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Liturgische vieringen

   
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

5de Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 20 maart 18.30 uur Zondag 21 maart 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Palmzondag                   Zaterdag 27 maart 18.30 uur Zondag 28 maart 10.00 uur
Begin van de Goede Week Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Herenkoor Georgius (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Paastriduüm: Géén viering Donderdag 1 april 19.00 uur
Witte Donderdag  Euch. viering met voetwassing
Instelling van de H. Eucharistie  Jozefkoor (lat./ned.)
  Aanbidding tot 21.00 uur
  Mgr. Woolderink

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 15.00 uur Vrijdag 2 april 15.00 uur
Lijden en sterven van de Heer Kruisweg voor kinderen Kruisweg voor volwassenen
Vasten- en Onthoudingsdag Werkgroep liturgie Mgr. Woolderink

Goede Vrijdag Géén viering Vrijdag 2 april 19.00 uur
Avondviering  Avondviering (a capella)
  Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Paaszaterdag (Paaswake) Géén viering Zaterdag 3 april 21.00 uur
Stille Zaterdag  Paaswake The Lord’s Choir (ned.)
Doopgelegenheid  Mgr. Woolderink

1ste Paasdag Zondag 4 april 11.00 uur Zondag 4 april 9.30 uur
Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering Eucharistieviering
Verrijzenis van de Heer Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Tweede Paasdag Géén viering Maandag 5 april 10.00 uur
Onder het octaaf van Pasen  Eucharistieviering
  Jozefkoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Tweede zondag van Pasen Zaterdag 10 april 18.30 uur Zondag 11 april 10.00 uur
Beloken Pasen (Quasi modo) Eucharistieviering Eucharistieviering
Zondag van de Goddelijke Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
Barmhartigheid Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Derde zondag van Pasen Zaterdag 17 april 18.30 uur Zondag 18 april 10.00 uur
“Jubilate” Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Vierde zondag van Pasen Zaterdag 24 april 18.30 uur Zondag 25 april 10.00 uur
“Misericordia” Eucharistieviering Eucharistieviering
Roepingenzondag The Lord’s Choir (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Vijfde zondag van Pasen Zaterdag 1 mei 18.30 uur Zondag 2 mei 10.00 uur
“Cantate” Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor Jozef (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Zesde zondag van Pasen Zaterdag 8 mei 18.30 uur Zondag 9 mei 10.00 uur
“Vocem” Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) The Lord’s Choir (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Hemelvaart van de Heer Géén viering Donderdag 13 mei 10.00 uur
Hoogfeest  Eucharistieviering
  Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Zevende zondag van Pasen Zaterdag 15 mei 18.30 uur Zondag 16 mei 10.00 uur
“Exaudi” Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Herenkoor Georgius (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Mariaviering (Lof) Géén viering Woensdag 19 mei 19.00 uur
  Marialof Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Doopgelegenheid 

In 2021 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind 
te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de 
St.-Jozefkerk: 

Doopdata 2021 

Datum St.-Georgius St.-Jozef 
3 april 21:00 uur Tijdens de viering
Paaswake     
06 juni  12:00 uur  13:00 uur 
19 september 12:00 uur  13:00 uur 
14 november 12:00 uur  13:00 uur 

Biechtgelegenheid 

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doorde-
weekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie. 

   Of ook op ieder ander 
   moment na afspraak met 
   vicaris Woolderink. 

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons paro-
chiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl 
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de 
pastorie van de St.-Georgiusbasiliek. 

Voor vragen kunnen jullie 
bellen met Thea Löwik 
tel. 06 207 936 11 of mailen 
thlowik@gmail.com. 

Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep doopvoorbereiding
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Pastoraal team St.-Jorisparochie

Pasen: Is de verrijzenis van Jezus een sprookje?   

niet konden verdragen toen Jezus nog leefde, tegen heel 
de wereld ten strijde trokken, nadat Hij gestorven was 
en begraven en, zoals jullie zeggen, niet verrezen was en 
niet in staat was om met hen te spreken en om hen aan te 
moedigen? Hadden ze toen bij zichzelf niet moeten zeggen: 
‘Wat betekent dat? Hij was niet in staat zichzelf te redden. 
Zou Hij ons kunnen beschermen? Toen Hij leefde, kon Hij 
zichzelf niet verdedigen. Zou Hij, nu Hij dood is, ons de hand 
kunnen reiken? Tijdens zijn leven heeft Hij geen enkel volk 
onderworpen, en wij zouden door zijn woord heel de wereld 
moeten winnen? Is het redelijk dat te ondernemen of zelfs 
eraan te denken?’

Vast en zeker, ze zouden het niet gewaagd hebben, als ze 
Hem niet verrezen hadden gezien en een overtuigend bewijs 
hadden gekregen van zijn macht.

Samenvattend zegt Johannes Chrysostomus eigenlijk: 
Het is ondenkbaar dat de apostelen die ondanks de 
wonderen tijdens Jezus’ leven, niet de moed hadden 
om Hem trouw te blijven toen Hij gevangen genomen 
werd, nu plotsklaps na Zijn kruisdood hun leven op het 
spel zouden zetten voor hun geloof dat Hij uit de dood 
verrezen is. We weten uit het evangelie hoe gedesillusi-
oneerd ze waren, omdat Hij machteloos aan het kruis 
gestorven was. Maar toen Hij in levende lijve op Pasen 
bij hen was en ze Hem konden aanraken -denk maar 
aan Thomas- veranderde hun droefheid in vreugde. Nu 
vreesden ze zelfs de dood niet meer.

Met Pasen zal het ook voor ons weer klinken: Verrezen 
ben Ik en nog altijd bij U!
Moge het ons allen sterken en bemoedigen.

Zalig Pasen!

Vicaris Woolderink

Over drie weken vieren we het hoogte-
punt van het Kerkelijk Jaar: de verrijzenis 

van de Heer uit de dood. Het geloof 
dat Christus werkelijk de dood heeft 

overwonnen en aan zijn leerlingen 
verschenen is op de derde dag 
nadat Hij aan het kruis gestorven 

is, noemt St. Paulus het fundament 
van alles. Hij zegt letterlijk: Als Christus 

niet verrezen is – zoals sommigen beweren- is 
heel uw geloof waardeloos.

Toch zijn er velen die zeggen: dat opstaan uit de dood 
moet je niet zo letterlijk nemen. Voor de apostelen en 
de andere leerlingen betekent het vooral dat Hij niet 
weg is uit hun hart. Dat Hij voortleeft in hun gedachten 
en dat Hij hen blijft inspireren. Men wil daarmee niet 
ontkennen dat Hij bij de Vader in de hemel is maar dat 
Hij werkelijk met een verheerlijkt lichaam uit de dood is 
opgestaan gaat er bij menigeen niet in.

Een tijdje geleden las ik een gedeelte van een preek van 
St. Johannes Chrysostomus (345-407) over de werke-
lijkheid van Jezus’ verrijzenis:
Hoe konden twaalf ongeletterde mensen eraan denken het 
geloof in de verrezen Christus te verkondigen? Ze hadden 
altijd op het water geleefd en in afgelegen streken en nau-
welijks een stad of een marktplein betreden. Hoe konden ze 
eraan denken tegen heel de wereld ten strijde te trekken? 
Ze waren bang en kleinmoedig. Dat getuigt de evangelist 
zonder te trachten hun tekorten te verbergen, wat wel het 
beste bewijs is van de waarheid. Wat vertelt hij over hen? 
Dat ze vluchtten toen Christus gevangen genomen was, 
hoewel ze talloze wonderen hadden gezien; en dat hun 
leider(Petrus) Hem verloochende.

Hoe dan te verklaren dat zij die de aanval van de joden 

2021 St.-Jozefjaar 

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot 
patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus een 
Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van 
Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021 
afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een 
vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopge-
merkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke 
tijden” kunnen vinden.

Bovenmenselijke zelfgave
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat 
degenen die in de schaduw lijken te 

staan, een ongeëvenaarde rol in de 
heilsgeschiedenis kunnen spelen”, 
schreef Franciscus. Als Maria’s man 

en beschermer van Gods Zoon 
veranderde St.-Jozef “zijn mense-
lijke roeping tot huiselijke liefde in 
een bovenmenselijke zelfgave van 
zijn hart en zijn vaardigheden; een 
liefde ten dienste van de Messias die 
opgroeide in zijn huis”.

Dienaar van de verlossing
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen 
‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de 
Aankondiging door Gabriël en Jezus 
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in de hof van Olijven”, aldus Fran-
ciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat 
Jozef door God geroepen was om 
de persoon en de missie van Jezus te 
dienen door de uitoefening van zijn 
vaderschap.” Op die manier werkte 
hij mee “aan het grote mysterie van 
de verlossing en hij is waarlijk een 
dienaar van de verlossing”.

Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke 
aanvaarding van Maria en zijn be-
slissing om “haar goede naam, haar 
waardigheid en haar leven” te be-
schermen, is hij ook een voorbeeld 
voor alle mannen, voegde de paus 
toe. “In onze wereld waar psycho-
logisch, verbaal en fysiek geweld 
tegen vrouwen vandaag de dag zo 
duidelijk aanwezig is, is Jozef een 
voorbeeld van een respectvolle en 
gevoelige man.”

Concrete problemen
Paus Franciscus onderstreepte ook 
Jozefs “creatieve moed”; niet alleen 
door in Bethlehem een onderko-

men te zoeken en dat tot een “thuis 
te maken voor Gods Zoon die in 
de wereld kwam”, maar ook door 
Christus te beschermen tegen de 
dreiging van koning Herodes. “De 
Heilige Familie had te maken met 
concrete problemen, zoals elke an-
dere familie, zoals zo veel gevluchte 
broeders en zusters die vandaag 
hun leven riskeren om aan pech en 
honger te ontkomen. In dat opzicht 
beschouw ik St.-Jozef  als de bijzon-
dere patroonheilige van iedereen die 
door oorlog, haat, vervolging en ar-
moede gedwongen is zijn vaderland 
te verlaten. ”Als een timmerman 
die “eerlijk zijn brood verdiende 
om voor zijn gezin te zorgen” is de 
aardse beschermer van Christus 
ook een voorbeeld voor arbeiders 
en degenen die zoeken naar werk 
en het recht op een waardig leven 
voor zichzelf  en hun gezin.

Coronacrisis
Ook de Covid-19 pandemie heeft 
meegespeeld in het besluit van de 
paus om een speciaal jaar aan Sint-

Jozef te wijden. “De pandemie heeft 
duidelijk gemaakt welke betekenis 
gewone mensen hebben, al dege-
nen die dagelijks veel geduld tonen 
en hoop bieden, waardoor ze een 
gevoel van medeverantwoordelijk-
heid zaaien,” aldus de paus. Volgens 
de paus lijken ze daarmee op de 
heilige Jozef “deze onopvallende 
man, die dagelijks, discreet en in het 
verborgene aanwezig is,” aldus paus 
Franciscus.

19 maart
Op vrijdagavond 19 maart, de jaar-
lijkse feestdag van St.-Jozef , werd 
in onze parochie St.-Jozef herdacht 
met een gezongen H. Mis in de 
St.-Jozefkerk. Wij mogen in onze 
parochie dankbaar zijn voor de vele 
mensen die op de wijze van St.-
Jozef op een onopvallende manier 
dienstbaar zijn aan hun medemen-
sen. Daaronder zijn ook veel vrij-
willigers die sinds jaar en dag klaar 
staan voor de geloofsgemeenschap.

Vicaris Woolderink

Vastenboodschap Paus Franciscus

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus 
Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te 
houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot 
de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd 
van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij 
het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen 
wij met een open hart de liefde van God, 
die ons verandert in broeders en zusters 
in Christus,” zegt de paus. Hij schrijft 
in zijn boodschap dat “wij in de Paas-
nacht onze doopbeloften hernieuwen 
om dankzij de werking van de Heilige 
Geest als nieuwe mannen en vrouwen 
herboren te worden. Maar de tocht 
van de Veertigdagentijd staat, zoals de 
gehele pelgrimstocht van het christelijk 
leven, geheel in het licht van de verrijzenis, 
die de gevoelens, de houdingen en de keuzes 
van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden, geven 
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een 
voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veer-

tigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding 
(het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de 
gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk 
vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons 

mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop 
en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben
De paus omschrijft in zijn boodschap 
voor de Veertigdagentijd ieder mo-
ment van het leven als een tijd om te 
geloven, te hopen en lief te hebben. 

“Moge de oproep om de Veertigda-
gentijd te beleven als een tocht van 

bekering, gebed en samen delen, ons 
helpen, zowel als gemeenschappen als 

individuen, het geloof te doen herleven dat 
komt van de levende Christus, de hoop die door 

de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waar-
van de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de 
Vader is,” aldus de paus.
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie /  Artkelen

Het licht mag met Pasen schijnen

Overleven drukt iets uit wat meestal niet positief is. Het geeft aan dat een moei-
lijke gebeurtenis moet worden doorstaan, moet worden getrotseerd of ondergaan 
waarna er een nieuw perspectief lonkt. Kortom, dus even volhouden, straks wordt 
het allemaal beter.

Nu zijn er mensen die permanent 
in de overleefmodus staan. Mensen 
die permanent verblijven in vluch-
telingenkampen; ze wachten op, 
waarop eigenlijk?

Het aantal kinderen in Nederland 
dat in armoede leeft, stijgt gestaag. 
Kinderen die leven in een gezin 
waarvan de ouders niet verder 
vooruit kunnen denken dan een 
week. Als de koelkast maar heel 
blijft en maar hopen dat er in die 
koelkast ook nog eten zit. Het blijkt 
dat kinderen en jongeren in ar-
moede op alle levensgebieden een 
achterstand hebben. Tevens blijkt 
dat ouders in dergelijke gezinnen 
door de stress hun kinderen niet 
de elementaire aandacht kunnen 
geven die ze nodig hebben om een 
zelfredzame burger te worden. Is 
dit de bedoeling van hun leven?

Onder dit gesternte viert de kerk in 
2021 het paasfeest en wat moet je 

hier dan over schrijven. Daarbij ko-
men twee Bijbelse gebeurtenissen 
in beeld. De eerste is de opwek-
king van de jongeling van Naïn, de 
tweede het kruiswoord van Jezus 
‘Zoon, zie uw moeder’.

In de geschiedenis van de jongeling 
staat een bijzin waar je gauw over-
heen leest. Nadat de dode jongen is 
opgewekt staat er “en Jezus gaf hem 
terug aan zijn moeder”. Een zoon of 
man was in die dagen je inkomen of 
pensioen. Zonder man in het gezin 
was het een schraal bestaan. 

Door het teruggeven van de zoon 
aan de moeder was niet alleen haar 
ontstellende verdriet gestild, maar 
was ze ook weer zeker van een 
menswaardig en beschermwaardig 
bestaan. Datzelfde dacht Jezus, 
wetend dat vrouwen in die tijd niet 
in tel waren. In Zijn ergste doods-
nood had hij aandacht en oog voor 
kwetsbare mensen.

Beide gebeurtenissen zijn een 
prelude op Pasen, maar ook een 
opdracht aan zijn gemeente in deze 
wereld om hier niet vrijblijvend en 
op een afstand te blijven staan. Het 
leven na Pasen en de opstanding 
van Jezus uit de dood geeft niet al-
leen perspectief voor de toekomst, 
maar geeft ook toekomst aan het 
leven van alledag. Als vertegen-
woordigers van de opgestane Heer 
op aarde zijn we geroepen om het 
Evangelie van Pasen toe te passen 
op ons eigen leven waarin iedereen 
wel zijn sores heeft, maar ook mo-
gen we het leven van en na Pasen 
verbinden met het leven van iedere 
dag, in een wereld die niet maak-
baar en ideaal is. Het licht van Pasen 
mag schijnen waardoor mensen in 
schrijnende en levensbedreigende 
situaties ook weer hoop krijgen 
en dat ook zij mogen leven en niet 
hoeven te overleven.

Vanuit de diaconie wens ik u allen een 
Zalig Pasen dat ook het licht van Pa-
sen in onze harten mag schijnen.

Annette ter Ellen, 
diaconaal assistent.

Het bezoeken waard 

Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad, 
vlak bij het Centraal Station, bevindt zich een klein wonder: 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 

Bezoekers gaan er op ontdekking in een zeldzaam goed 
bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw. Smalle 
gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte 
woonvertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen 
in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een 
complete kerk op zolder. 

De kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eige-
naar van het pand: de welgestelde katholieke koopman 
Jan Hartman (1619-1668). De protestanten hadden in 
1578 de macht in de stad overgenomen. 

Jan Hartman kocht in 1661 niet alleen het grachtenhuis 
aan de Oudezijds Voorburgwal, maar ook de twee 

erachter liggende woningen. Hij liet de bovenste verdie-
pingen van de drie panden met elkaar verbinden. Daar 
kwam de kerk. 

Het protestantse stadsbestuur wist wel van het bestaan 
van de zolderkerk, maar andere geloofsovertuigingen 
binnen Amsterdam werden gedoogd.
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Jongeren

de boodschappen + donatie over-
handigd aan een vertegenwoordi-
ger van de boodschappenmand.

We hopen dat we dit jaar weer 
zo`n actie kunnen houden, staan de 
coronaregels ons niet in de weg en 
kunnen we deze actie nog mooier 
maken.

Hartelijke groeten,
Tiener/M25 groep en leiding.

Ondanks dat er maar 30 mensen 
aanwezig mochten zijn in de vierin-
gen is het een groot succes gewor-
den zowel materieel als financieel.

En omdat eigenlijk dit een actie 
is geworden van de Tiener/M25 
groep heeft een afvaardiging van de 
groep in de persoon van Marloes 

 Adventsactie voor Stichting 
   de Boodschappenmand
Tijdens de afgelopen Adventsperiode heeft de bood-
schappenmand in zowel de Georgiusbasiliek als de St. 
Jozefkerk gestaan.

 Online tiener dag!
     Verslag van een van de deelnemers

Zondag 24 januari was de eerste landelijke online tienerdag. 
Het was georganiseerd door het Jong Bisdom Haarlem en 
onze tienergroep, M25, deed er ook aan mee. 

We begonnen met het kijken van de livestream, daarin 
vertelden ze een stukje uit de bijbel en wat de bedoeling 
was van de dag. We kregen verschillende opdrachten op-
gestuurd die we moesten uitvoeren. Voor elke opdracht 
kreeg je punten. We waren natuurlijk harstikke fanatiek, 
want we wouden graag winnen. Een paar van de op-
drachten die we kregen waren schilder een Bijbelverhaal, 
maak een liedje over de quarantaine, schrijf  een gedicht, 
maak een spirituele tuin en nog veel meer. De dag duurde 
van 12:00 uur tot 17:00 uur. We hadden er erg ons best 
voor gedaan en we hadden ook allemaal erg veel lol.

Om 17:00 uur werd de winnaar bekend gemaakt via de 
livestream. We wachtten allemaal in spanning af en toen 
werd er verteld dat onze tienergroep gewonnen heeft! 
Daar waren we natuurlijk allemaal heel blij mee! De prijs 
was een spel van Visje.

Het was een hele leuke en geslaagde dag.

Groetjes namens 
Marloes Oude Mulders van de tienergroep M25.
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In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een 
kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats 
op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli 
t/m 5 augustus.

Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’ 
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. 
Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus 
merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest 
Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. 
Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals La-
zarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de 
tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van 
de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél 
voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem 
zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen 
waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan 
denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel 
leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, 
zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: 
Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo 
snel mogelijk aan!

Kosten:  € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit 
een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 
€ 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen =  
€ 195 i.p.v. € 250) 

Tienerkamp ‘Heroes only’ 
(voor tieners van 13 t/m 16 jaar)
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom 
weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema 
‘Heroes only’. Deelnemers zullen verschillende helden 
ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar 
uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je 
krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spel-
len, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. 
Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Kosten:  € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één ge-
zin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 
per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. 

 € 290) 

Aanmelden voor beide kampen via 
www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021.
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of 
tel.: 06 29015399.

Vanuit onze Parochie gaan er zelfs 3 jongeren mee als Lei-
ding, deze jongeren hebben als kind/tiener ook altijd met 
plezier mee gedaan aan dit super gave kamp.

Jongeren

 Kinderkamp en tienerkamp in 2021 
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St.-Georgius

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49, 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com 
J.H. (Hans) Kienhuis 
Lid, mobiel 06 154 620 79 / 06 126 626 72
h.kienhuis@outlook.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Bank
Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071 
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek 
Almelo.

Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek
Rabobank: NL14RABO0102100160 
ING: NL45INGB0001851716 
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie 
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.

Scholen 
Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl
www.dewereldboomalmelo.nl

Contactpersoon voor voorheen de Pauluskerk
H. Kienhuis tel: 06 154 620 79 / 06 126 626 72
email: h.kienhuis@hetnet.nl

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk, 
Rabobank: NL75RABO0102105561
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

St.-Georgiusbasiliek Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Bood-
schappenmand door Almelose hulpverleners die in 
sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er 
ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk 
te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, 
kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men 
zich hierover eniger tijd geen zorgen te maken.

Enkele voorbeelden van deze boodschappen zijn: brood, 
aardappelen, blikgroenten, melk, luiers etc.

De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze 
manier voor om niet verder in de schulden te geraken, 
wat de situatie zou kunnen verergeren.

Daarom zijn we in het weekend van 6 en 7 februari 
weer gestart om de boodschappenmand in onze kerken 
te plaatsen.

Dat geldt voor de St.Jozefkerk elke 
1e zaterdag van de maand en voor de 
Georgiusbasiliek elke 1e zondag 
van de maand.

Ook kan men de boodschappenmand finan-
cieel ondersteunen middels de collectebus of men kan 
een bedrag overmaken op: 
NL 29 RABO 01002159254  
t.n.v. Stichting de Boodschappenmand te Almelo.

Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel 
veel dank.

Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.
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St.-Jozef

Leden locatieraad St.-Jozefkerk 
Martin Harmsel
Voorzitter, tel.: 868737, 
fam.harmsel@gmail.com
Koos van Leeuwen
secretaris, tel. 86 15 68, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl
John van Dam
budgetbeheer, tel. 86 04 91, jbkl@planet.nl
Henk Goossen 
lid technische zaken, tel. 49 02 00,
goossenvoshaar@gmail.com

E-mailadres St.-Jozefkerk
jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Kerkbijdrage St.-Jozefkerk
Rabobank: NL19RABO0102105502 
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk. 
p/a Hackfort 18: tel. 861058
ING: NL53INGB0002523200, 
beide St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.- Jozefkerk.
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl,

Scholen
Het Letterveld,
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.
Noorderborch, 
locatie Havezathe, 
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.
Locatie Welgelegen, 
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

Agenda 

Dames en Herenkoor elke dinsdagavond in ’t Saam
• Repetitie herenkoor 19.00 uur tot 19.45 uur
•  Repetitie dames- en herenkoor gezamenlijk  

van 19.45 uur tot 21.45 uur

The Lord’s Choir
Repetitie elke woensdagavond  
van 19.45 uur tot 21.30 uur in ’t Saam

Boeken in- en verkoop 
(bij goed weer en na de lock-down)
Elke zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur

Kledinginzameling Lourdesgroep
Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

Bijeenkomst alleenstaanden
Elke 1e dinsdag van de maand om 10 uur

Midsoos alleenstaanden
Elke 3e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in ’t Saam

Bloemengroep
Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien

Ziekenhuis bezoek
Opgave bij de gastvrouwen in ’t Saam of  
bij het secretariaat.

St.-Jozefkerk

Jozefdag

Vrijdag 19 maart 2021 is de feestdag van de Heilige Jozef. 
Hij is de schutspatroon van onze kerk. 

Om 19:00 uur is er een eucharistieviering in onze kerk, 
waar u van harte voor wordt uitgenodigd. 

Wel moet u zich vooraf aanmelden.

Sint Jozefkerk Almelo
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Overledenen van de St. Jorisparochie

In Memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons midden
zijn heengegaan:

Theo Rödel
Geboren op 30 maart 1933 te Borne
Overleden op 9 oktober 2020 in Almelo
Partner van W.E. Rödel – Ganzeboom.

Theo, de lieve echtgenoot van Wilhelmien Rödel-Gan-
zeboom, goede vader en trotse opa, kun je kenmerken 
als een actieve en spraakzame man, die altijd in was voor 
een praatje. Hij hield van sport en ging regelmatig kijken 
bij zijn sportende kleinkinderen. Ook toen zijn gezond-
heid hem in de steek liet en hij langzaam maar zeker 
steeds meer moest inleveren, bleef hij altijd positief en 
hielden zijn doorzettingsvermogen en humor hem op de 
been. Theo zag altijd weer kansen, klaagde nooit en was 
altijd positief.

Op 9 oktober 2020 is hij thuis vredig ingeslapen in het 
bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Hendrikus Bernardus Tolboom (Henk)
Geboren 1 juli 1945 te Hoogland
Overleden op 13 december 2020 te Almelo
Partner van Gerda Tolboom – Langezaal.
 
De uitvaartviering was op donderdag 17 december 
2020 om 14.00 uur in de St.-Jozefkerk. 
De crematieplechtigheid was op donderdag 17 decem-
ber 2020 om 16.00 uur in ‘t crematorium Almelo en 
heeft vanwege Corona in besloten kring plaatsgevonden.

Elisabeth Hermina Johanna (Lies) 
Polman-Lusthuis
Geboren op 18 september 1931 te Almelo.
Overleden op 21 december 2020 in Almelo.

Als 2e kind en jongste dochter van Wilhelmus Lusthuis 
en Henderika van der Veen; Lies was 10 
jaar jonger dan haar zus Sinie. De oor-
log heeft ze van dichtbij bewust meege-
maakt. Lies vertelde regelmatig hoe het 
was in die tijd. Door de oorlog en mede 
ook door de thuissituatie was Lies 
tevreden met weinig. Lies heeft na de 

oorlog de coupeuse opleiding gedaan. Later ontmoette 
ze Bertus. 18 mei 1954 zijn ze getrouwd. Vier kinderen 
werden er geboren. Later kwamen daar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen bij. Haar leven stond vooral in 

het teken van de kinderen opvoeden en het mede draai-
ende houden van het stucadoorsbedrijf. Ook ging ze 
dagelijks langs bij haar ouders. Elk jaar was er tijd voor 
mooie vakanties. Dit zijn prachtige herinneringen. Haar 
hobby’s waren borduren, breien en lezen en ze deed tot 
hoge leeftijd aan gym en tennis. Meer dan 25 jaar heeft 
Lies gezongen in het dameskoor van de Sint Georgius 
Basiliek. Lies was dol op dieren. Bijna haar hele leven 
heeft ze een hond gehad. Hun huis was een warme plek 
voor iedereen. Hier werden verjaardagen, trouwdagen 
en familiefeesten gehouden. Trots waren ze op hun 
mooie stek. Lies was haar hele leven een doorzetter. 
Altijd bezorgd om iedereen die haar lief was. Lies was 
sociaal en zat in veel vriendenclubjes. Na het overlijden 
van Bertus voelde ze zich vaak eenzaam. Niemand kon 
het verlies compenseren. De laatste jaren werden de 
lusten van het huis een last voor haar. Haar gezondheid 
liet haar in de steek. Helaas heeft ze niet lang mogen 
genieten van haar nieuwe huisje. 

We blijven haar herinneren als een sterke, lieve, zorg-
zame vrouw en moeder met het hart op de goede plek. 

Lucia Anna Theresia (Lucy) van Loevezijn
Geboren op 24 februari 1927 te Almelo
Overleden op 22 december 2020 in Almelo.

Lucy is geboren op 24 februari 1927 
in Almelo, als dochter van Jacques van 
Loevezijn en Geertruida Maria Janssen. 
Lucy had 2 zussen, Annie en Gretie en 
broer Gerrit. Haar jeugd en oorlogstijd 
bracht ze door in Almelo. Na de oorlog 
ging ze naar Arnhem om bij een tante te 

gaan wonen en in ‘betrekking’ te gaan. In Arnhem leerde 
ze Joop kennen en ze kregen verkering. Lucy heeft lange 
tijd problemen gehad met haar gezondheid en moest 
kuren in het sanatorium in Bilthoven vanwege TBC. Joop 
bezocht haar daar trouw. Na de sanatoriumtijd, trouw-
den ze en kregen 3 kinderen, Yvonne, Carla en Hans. 
Op haar 65e ging ze terug naar Almelo en kwam zo in de 
buurt te wonen van dochter Yvonne en haar 2 zussen 
en broer. Ze werd lid van de kegelclub en deed met veel 
plezier vrijwilligerswerk in Hoog Schuilenburg. Geregeld 
logeerde ze in Velp bij Hans en in Rotterdam bij Carla. 
Op haar 82e is ze in Hoog Schuilenburg gaan wonen. Ze 
genoot volop van de bezoekjes van de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen! 

Op 14 december 2020 kreeg ze de uitslag van de Co-
ronatest en kwam het verschrikkelijke nieuws dat ze 
positief was! Met veel plezier heeft ze 11 jaar in Hoog 
Schuilenburg gewoond. Aan de gevolgen van het Coro-
navirus is ze op 22 december 2020 overleden. 
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Leopold Eduard Benjamin (Leo) Diepenhorst
Geboren op 18 augustus 1948 te Djakarta
Overleden op 25 december 2020 te Almelo.

Hardwerkend, eerlijk en loyaal zo was 
Leo. Een bijzondere man van weinig 
woorden die ondanks alles zijn beste 
voet voor zette en met iedereen over-
weg kon. Leo is op 28 Juni 1985 te 
Almelo getrouwd met zijn grote liefde, 

werd vader van 2 dochters en opa van twee kleinkin-
deren. Hield ervan om elke vrijdag te schaken bij de 
Schaakvereniging Almelo en werkte als stille vrijwilliger 
bij de Paulus Parochie en altijd op zijn eigen manier: het 
destijds onderhouden van de tuin en als bezorger van 
het Noorderlicht. We zijn dankbaar, dat we zo´n fijne 
echtgenoot, vader en opa hebben gehad.

Moge de Heer hem opnemen in Zijn rijkdom waar rust en 
vrede heerst alom.

Trees Oude Wesselink - Goossen
Geboren op 20 oktober 1935 te Almelo
Overleden op 27 december 2020 te Almelo.

Trees is geboren op 20 oktober 1935. Ze was samen 
met haar tweelingzus de jongste uit een gezin van 8 kin-
deren. Ze groeide op aan de Ootmarsumsestraat in de 
wijk het Sluitersveld. Na de middelbare school ging ze als 
coupeuse bij Venema werken en later ging ze ook voor 
Lohuis mode in Almelo naai- en verstelwerkzaamheden 
doen. Ze deed haar werk heel nauwkeurig en met veel 
plezier. In haar familie- en kennissenkring wisten ze haar 
dan ook gauw te vinden. Eind jaren ‘50 leerde ze Ben-
nie kennen met wie ze op 3 maart 1962 trouwde. Ze 
kochten een woning aan de Rustweg. Samen kregen ze 
vier kinderen en zes kleinkinderen. De geboorte van 
haar achterkleinkind heeft ze helaas niet meer mee mo-
gen maken. In haar vrije tijd hield ze van zingen, ze is 46 
jaar lid geweest van het St Jozefkoor. Ze was een trouw 
koorlid want ze sloeg geen kerkdienst over en ook tijdens 
de rouw- en trouwdiensten konden ze altijd op haar re-
kenen. Haar kracht putte zij uit haar rotsvaste geloof  dat 
een belangrijk onderdeel van haar leven is geweest. Ze 
stak dan ook altijd een kaars aan voor bijzondere gebeur-
tenissen van de kinderen en kleinkinderen. In 1976 verliet 
ze samen met haar man en haar gezin de Rustweg, want 
ze bouwden een woning aan Het Loo in de wijk Schelf-
horst. Ze genoten van de kleine dingen in hun leven en 
de aanwezigheid van dierbaren om hun heen. Haar liefde 
en zorg voor haar kinderen stond altijd in alles voorop. 
Na een kort ziekbed is haar man Bennie op 26 juli 1993 
overleden; dit heeft ze moeilijk kunnen verwerken. Toen 
de kinderen uit huis waren, was ze op haarzelf  aange-

wezen en pakte de draad weer op. Als trotse oma heeft 
ze de opvoeding van al haar kleinkinderen van dichtbij 
meegemaakt. Ze ging bij koersbal, fietste graag met een 
clubje van de KBO en deed vrijwilligers-werk bij TMZ 
Het Meulenbelt. Door Corona kon ze helaas niet meer 
deelnemen aan deze activiteiten. Na een periode van 
afnemende gezondheid is Trees op 27 december 2020 
na een kort ziekbed overleden.
Wij zullen haar missen en de mooie herinneringen koes-
teren.

Wilhelmus Antonius Harink (Willem)
Geboren 27 juli 1926 in Heino
Overleden 27 december 2020 te Almelo
Partner van Johanna Maria Martina Harink-Elshuis 
(Annie).

Op maandag 4 januari 2021 heeft vanwege Corona de 
crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden 
in het crematorium te Nijverdal Duivecatelaan 1.

Antonius Johannes (Ton) Molthof
Geboren op 17 november 1955 te Vasse
Overleden op 31 december 2020 in Almelo.

Ton Molthof is geboren te Vasse als 2e 
kind van Jan en Annie Molthof. In 1987 
is Ton getrouwd en samen kregen ze 
3 kinderen. Ze vormden een heel fijn 
warm en liefdevol gezin. Hij had al 
vroeg belangstelling voor techniek en 
bleek daar ook heel goed in te zijn. Ton 

heeft 20 jaar lesgegeven in de technische vakken op het 
ROC. Zijn studenten waren vaak verrast door zijn ori-
ginele aanpak van vraagstukken en waardeerden hem 
heel erg als docent. Naast zijn onderwijsbaan had Ton 
ook een eigen bedrijf waarbij hij technische cursussen 
voor bedrijven verzorgde. Hij genoot daar heel erg van. 
In 2019 bleek hij ongeneeslijk ziek. Hij heeft daardoor 
een hele zware operatie ondergaan in het UMCG te 
Groningen. Vijf dagen heeft Ton op de IC gelegen; er 
werd gevreesd voor zijn leven, maar Ton kwam weer 
bij en bleek niet op te geven. Ton heeft toen nog een 
hele mooie tijd thuis bij zijn gezin gehad. Hij kon nog 
genieten van zijn gezin en de mensen die hem veelvuldig 
bezochten. Langzaam ging Ton toch achteruit. Toch 
bleef hij tot het laatste moment moedig en sterk. Hij 
wist op een gegeven moment wel dat hij deze strijd niet 
kon winnen en heeft zich verzoend met de gedachte 
dat hij afscheid moest nemen van zijn lieve vrouw en 
kinderen. Op 31 december is Ton toch nog plotseling 
en onverwachts overleden. Hij laat een onuitwisbare 
herinnering achter.
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Maria Pona – Lo Cicero
Geboren op 13 augustus 1945 te Casteltermini, Italië 
  
Overleden op 11 januari 2021 in Datteln, Duitsland
Sinds 3 december 2009 weduwe van Giacomo Pona

Maria is geboren op 13 augustus 1945 in 
Casteltermini – Sicilië (Italië). Maria was 
de eerste dochter van Alfonso en Anto-
nina Lo Cicero. Maria heeft samen met 
haar zus, broer en ouders een prachtige 
en geweldige jeugd gehad waar ze altijd 
met veel liefde, maar ook met heimwee 

op terugkeek. Ze kwam uit een grote familie. Maria 
vertelde vaak over de plek waar de familie gezamenlijk 
bij elkaar kwam, ‘’il Bosco’’. Hier heeft Maria de tijd van 
haar leven gehad. Op deze magische plek midden in de 
bergen op Sicilië, kwam iedereen in harmonie bij elkaar. 
Met elkaar hebben ze vele gezellige momenten gedeeld 
en fantastische herinneringen gemaakt die ze voor de 
rest van haar leven in haar hart heeft bewaard. Op haar 

20e trouwde ze met Giacomo. Vrij snel daarna, heeft ze 
met pijn in haar hart, haar mooie, warme en geliefde 
Sicilië moeten verlaten en is ze samen met Giacomo 
naar Nederland vertrokken. Na even wennen, heeft 
ze uiteindelijk hier haar draai gevonden. Ze hebben 
hier vrienden voor het leven gemaakt en bouwden hier 
verder aan hun toekomst. Maria heeft o.a. gewerkt bij 
Palthe, Texas en Huize Friso. Maria en Giacomo kregen 
drie kinderen. Maria had een zacht, goed en zorgzaam 
karakter. Ze was altijd vriendelijk en hartelijk. Ze was 
erg sociaal en attent. Maria was een rustige vrouw, ze 
hield van muziek en gezelligheid, maar ze kon ook ge-
nieten van lekker even rusten in de tuin en tv kijken. 
Maria kon ontzettend goed koken! Ze was een trotse 
nonna die veel hield van haar kleinkinderen hield. Wat 
doet het ongelofelijk veel pijn dat het virus jou getrof-
fen heeft. Het was een oneerlijke strijd, die je niet hebt 
mogen winnen. Je hebt ons hierdoor veel te vroeg en 
onverwacht moeten verlaten.  

Wat zullen we je missen! Dank voor wie je was!

Ik geloof………. Of niet? 
Geloof en motivatie van een vrijwilligster

Monique Mutter is één van de bestuursleden van de Lourdesgroep Almelo. Haar 
werd gevraagd een bijdrage te schrijven voor het Noorderlicht. Na enige aarzeling 
heeft zij pen en papier gepakt om te vertellen over haar geloof en haar motivatie. 

Bij de Lourdesgroep is het in deze 
tijd van corona, zo aan de opper-
vlakte, best stil en een kwestie van 
uitzitten. Hopende op betere tijden 
gaan we er met elkaar voor dat 
we in september 2021 weer naar 
Lourdes kunnen met de pelgrims. 
Al hebben we er zelf niets van in 
de hand, positief denken helpt al-
tijd zeg ik dan maar. Om dan juist 
de minderbedeelden weer een 
kans te geven toch mee te gaan, 
sparen we door! Daarom laten we 
de acties die coronaproof kunnen 
doorgaan, zoals wekelijks de kle-
dinginzameling, afgelopen herfst de 
bolchrysanten-verkoop, en binnen-
kort weer de paasbrood-verkoop. 
Zo kunnen alle vrijwilligers samen 
genoeg betekenen. Maar verder 
staat alles dus op een laag pitje. 

Zij vertelt haar verhaal
Ik ben katholiek opgevoed, ja ook ik 
ging elke week zaterdags of zondags 

naar de kerk. Vanuit school samen 
in het kinderkoor en ook misdie-
naar geweest, het was een heerlijke 
tijd. Met de eerste communie kreeg 
ik de kinderbijbel van mijn ouders, 
elke avond las ik daarin. Voor mij 
was het zo klaar als een klontje, 
de verhalen die mij verteld werden 
(zonder paps en mams tekort te 
doen) de normen en waarden van 
het leven, dus ik geloofde…toch? 
Hoog op mijn lijstje stond: wat gij 
niet wilt dat u geschiedt, doet dat 
ook een ander niet! De zesde klas, 
het Heilig Vormsel, groot feest 
waar we weken druk mee waren op 
school. De dag zelf allemaal op ons 
paasbest naar de Willibrordkerk, 
ja dat was onze kerk, en natuurlijk 
thuis kadootjes van familie en vrien-
den. Ik had gekozen voor de weg 
van God, logisch toch? Zijn normen 
en waarden waren immers duidelijk 
voor mij, en door…… Tot ik naar 
het voortgezet onderwijs ging, en 

later zelfs naar Heerenveen voor de 
studie, DRUK DRUK DRUK, dus 
de kerk werd minder opgezocht, 
toch al onzin wat ze daar zeggen en 
doen. Naarmate ik ouder werd had 
ik zoiets van: Ja ik geloof wel, maar 
daar heb ik de kerk niet voor nodig!

Tot ik in 2006 de vraag kreeg: 
Monique, ga je alsjeblieft mee naar 
Lourdes? Anders moet ik alleen. 
Oké ik ga mee en zie wel. Vanaf dat 
moment ben ik opnieuw gaan na-
denken over het geloof en de kerk. 
Echt, in Lourdes vind ik ‘t het mooist 
om de ouderen een onvergetelijke 
week te bezorgen, waarbij we sa-
men veel lachen, huilen en bidden. 
Het verwonderd me om te zien hoe 
rotsvast vol vertrouwen sommigen 
kunnen geloven en ja, soms lijkt 
me het ook heerlijk om dat te kun-
nen….maar nee, zover ben ik nog 
niet. Wat maakt het dat Lourdes me 
laat verdiepen? Zelf denk ik doordat 
je 10 dagen uit je gewone sleur bent 
en jezelf kunt “resetten” om het zo 
maar te zeggen. Ik kijk dan waar 
ik op dat moment sta, wat draag 
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Start opleiding Diaken, Parochie-Catecheet en 
Diaconaal Assistent
In september gaat er weer een nieuwe groep beginnen 
aan de opleiding diaconaal assistent, parochiecatecheet en 
diaken. Daarvoor vraagt men bevlogen mensen die met 
hart en ziel in de parochie dienstbaar willen zijn.

Sinds 2016 zijn er al veel mensen opgeleid om in boven-
staande functies werkzaam te zijn in de diverse parochies 
van ons bisdom, zo ook in onze eigen parochie, waar 
een catechetisch medewerker en een diaconaal assistent 
werkzaam zijn. En sinds december 2020 heeft ook de 
Elisaparochie een goed opgeleide diaconaal assistent.

Maar er zijn nog steeds mensen nodig die mee willen 
werken in de wijngaard van de Heer; je hoeft er geen 
grote diplomà s voor te hebben, maar alleen je HART 
op de goede plaats en je bent een katholiek, die met 
enige regelmaat de eucharistievieringen bezoekt, dan 
alleen kun je met behulp van de Heer je inzetten voor 
je naaste.

Mocht u na het lezen denken ik wil wel meer weten 
over bovengenoemde functies kunt u altijd terecht bij 
de parochie-catecheet en de diaconaal assistent van de 
parochie, en in het leesstalletje van beide locaties liggen 
folders over de opleidingen.

Heeft u serieuze belangstelling voor een van de oplei-
dingen kan men zich wenden tot de pastoor van de pa-
rochie; maar ook de parochiecatecheet en de diaconaal 
assistent kunnen u informatie geven. Naam en adressen 
staan in het Noorderlicht.

In de folder van de diverse opleidingen staat het juiste 
adres waar men zich kan opgeven.

Want wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb 
je voor Mij gedaan!

ik bij aan de maatschappij? Ben ik 
gelukkig en maak ik andere mensen 
gelukkig? Ja, vragen heb ik dan ook 
aan Maria, maar vooral vind ik in 
Lourdes dankbaarheid, en dank ik 
Maria. En natuurlijk zijn de plannen 
1000 x groter als ik daar ben, dan 
wat ik uiteindelijk voor elkaar krijg 

als ik weer thuis ben, maar toch, 
als we allemaal 1 stukje hemel op 
aarde meenemen en doorgeven, 
dan geloof ik dat ik goed bezig ben 
samen met God, en dat hij me echt 
ziet zoals ik ben. 

En ja ik geloof, en of ik dat nu doe 

met of zonder of af en toe de kerk, 
het is nu doordacht en oprecht….. 
AMEN.

Wie kan en wil nog meer een zegje 
doen over haar of zijn geloof?  

Monique Mutter

Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 
8 december direct van start ge-
gaan, zo maakte de paus bekend in 
zijn apostolische brief Patris Corde 
(“Met een Vaderhart”) en het jaar 
wordt op 8 december 2021 afge-
sloten. Met dit speciale themajaar 
wil paus Franciscus de heilige Jozef 
als beschermer extra benadruk-
ken. Ook zijn rol als voedstervader 
wordt komend jaar extra belicht. 
De paus brengt dit in verband met 

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Hij 
maakte dit dinsdag 8 december 2020 bekend op het Hoogfeest van Maria 
Onbevlekte Ontvangenis. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat 
paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de 
Universele Kerk’.

‘Met een Vaderhart’

Paus Franciscus roept 2021 uit tot ‘jaar van Sint Jozef’

de zorg voor armen en 
migranten en ook met de 
rol van Jozef als patroonhei-
lige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie 
heeft meegespeeld in het 
besluit van de paus om een 
speciaal jaar aan Sint Jozef 
te wijden. “De pande-
mie heeft duidelijk ge-
maakt welke betekenis 
gewone mensen heb-

ben, al degenen die dagelijks 
veel geduld tonen en hoop 
bieden, waardoor ze een 

gevoel van medeverant-
woordelijkheid zaaien,” 
aldus de paus. Volgens de 
paus lijken ze daarmee op 

de heilige Jozef “deze onop-
vallende man, die dagelijks, 
discreet en in het verbor-

gene aanwezig is,” aldus paus 
Franciscus.

De Kerk wil dit jaar de devo-
tie tot de ‘Bruidegom van de 
Moeder Gods’ extra stimu-

leren. Gelovigen kunnen in 
dit Jozefjaar een volle aflaat 
verdienen.
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Misintenties, wat zijn dat eigenlijk?  
Een speciale barmhartigheid. Het offer van de H. Mis.

In dit artikeltje willen we wat verduidelijkingen brengen rond 
de misintenties die iedereen mag opgeven waardoor we ons 
verenigen met het offer van Christus.

In de liturgie zeggen we dat we de H. Mis 
vieren voor het heil van de wereld: hoe dan 
een H. Mis vieren met een speciale intentie ?
Ja, iedere H. Mis wordt gevierd voor het heil van heel de 
wereld en ze heeft een universele waarde. Want de H. 
Mis is het offer van Christus waarmee de gehele Kerk 
zich verenigt: die van de hemel, de heiligen en die van 
de aarde, wij allen die nog op weg zijn hier op aarde. En 
toch heeft iedere priester de mogelijkheid om aan deze 
algemene intentie een specifieke intentie toe te voegen 
die hem door mensen werden toevertrouwd. In het Eu-
charistisch gebed zijn er momenten voorzien voor deze 
specifieke intenties. Vragen om voor een wel bepaalde 
intentie een H. Mis op te dragen is mijn intentie voegen 
in het grote gebed van de Kerk, de H. Eucharistie.

Wat verstaat men onder « misintentie » ?
Het is mijn gebedsintentie. Voor een overledene, zoals 
de meeste intenties in onze parochie. Maar de intentie 
kan ook zuiver persoonlijk zijn, voor een intentie die mij 
nauw aan het hart ligt: mijn roeping, mijn gezondheid, 
mijn studies, mijn werk. Het kan ook een intentie zijn 
voor anderen: mijn kinderen, voor een vriend in moei-
lijkheden, voor een zieke, voor een vriend die pas het 
seminarie of het klooster is ingetrokken, voor verloof-
den, voor de Paus, voor de eenheid onder de christe-
nen, voor Nederland, voor de vrede in de familie, voor 
de vrede in het Midden-Oosten, om te leren vergeving 
schenken,... Ik kan ook een H. Mis laten opdragen uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag, bij 
genezing, gebedsverhoring, vrede of vergeving na een 
moment van oorlog of haat,... Uit discretie hoeft men 
niet altijd te zeggen welke de intentie is. Men kan dan 
aan de priester zeggen of schriftelijk melden: « voor een 
speciale intentie ». Men kan een datum aangeven wan-
neer we willen dat de H. Mis gevierde wordt. Dan kan 
men deelnemen aan de H. Mis of er ons in gebed mee 
verenigen. Het is niet alleen de priester die bidt voor 

deze specifieke intentie, maar het is de gehele gemeen-
schap , eigenlijk de gehele Kerk van hemel en aarde die 
zich verbonden weet iedere keer dat er een speciale 
intentie is voor een welbepaald lid van de Kerk.

Een H. Mis laten opdragen voor een 
bepaalde intentie is dat “een H. Mis 
kopen”?
Nee, men kan Gods almacht of barmhartigheid niet ko-
pen. Het offer van Christus heeft geen prijs. De prijs die 
Christus betaald heeft door zich te offeren is oneindig 
groot. Men drijft geen handel met het heil. Men offert 
een aalmoes. Men kan eigenlijk niet spreken van “prijs” 
maar van “offer” of “stipendium.” Het geld dient niet om 
de H. Mis te betalen maar om de parochie te helpen 
bij het steunen van de onkosten en bij haar missie. Hoe 
kunnen we preken als er geen geluidsinstallatie staat in 
de kerk. Of hoe kunnen we stoken in de kerk of vol-
doende licht hebben... Maar laten we niet alleen naar de 
materiële dimensie zien van het offer. Want als we iets 
offeren, dan offeren we onszelf, het is een deelname aan 
het Koninklijke priesterschap van de gelovigen. Iedere 
keer dat we iets van onszelf offeren, een pijn, de vrucht 
van ons werk,... dan zijn we verenigd met het heilsoffer 
dat Christus brengt.

Concreet
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de 
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie, St.- 
Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 0546 86 
11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig 
houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen  
€ 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werk-
dagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen. 

U kunt ook via het mailadres: 
secretaris@stjorisparochie.nl of 
via secretariaat@stjorisparochie.nl uw intenties opge-
ven. Graag onder vermelding van datum en kerk. 

Het missengeld kan worden overgemaakt op: St.-Geor-
gius: NL89RABO0102100071 t.n.v. St.- Georgiusbasiliek 
o.v.v. missengeld St.-Jozef : NL29RABO0102107068 
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld. Na uitvaart zijn 
zes misintenties inbegrepen.
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Op 19 maart 2021 start paus Franciscus het jaar van 
‘Amoris Laetitia Gezin’

Op 27 december, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Franciscus bekend 
gemaakt dat er in de R.-K. Kerk in 2021 extra aandacht wordt gevraagd voor het 
gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde verjaardag van de Apostolische Exhortatie 
Amoris laetitia, luidt paus Franciscus daarvoor het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” in, 
dat op 26 juni 2022 wordt afgesloten bij gelegenheid van de tiende Wereldfami-
liedagen in Rome.

Het Dicasterie voor de Leken, 
het Gezin en het Leven komt dit 
jaar met spirituele, pastorale en 
culturele initiatieven om gezinnen 
te begeleiden in het licht van de he-
dendaagse uitdagingen. Deze initia-
tieven zijn bedoeld om parochies, 
bisdommen, universiteiten en ker-
kelijke instellingen te ondersteunen 
bij de viering van het Jaar “Amoris 
Laetitia Gezin”.

Ook wil het dicasterie middelen 
beschikbaar maken voor “gezins-
spiritualiteit, vorming en pastorale 
activiteiten ter voorbereiding op 
het huwelijk, liefdevolle opvoeding 

voor jongeren en over de heiligheid 
van echtparen en gezinnen die de 
genade van het sacrament in hun 
dagelijks leven beleven”. Daarnaast 
worden er internationale academi-
sche symposia georganiseerd, “om 
de inhoud en de implicaties van de 
Apostolische Aansporing Amoris 
laetitia in verband met zeer actuele 
kwesties die gezinnen in de hele 
wereld aangaan, grondig te onder-
zoeken”.

Doelstellingen
Voor de formele opening van het 
Jaar in maart publiceert het dicaste-
rie een informatiebrochure waarin 

de doelstellingen en initiatieven van 
het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” 
worden toegelicht en concrete 
suggesties worden gedaan voor 
bisdommen en parochies.

Het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” 
is bedoeld om de boodschap van 
Amoris laetitia te verspreiden en 
de doelstelling liggen in het ver-
lengde daarvan. De eerste is om de 
inhoud van de exhortatie breder te 
verspreiden, om de mensen te hel-
pen “het Evangelie van het gezin te 
ervaren als een vreugde die hart en 
leven vervult (Amoris laetitia, 200)”. 
Een tweede doel is de kostbare 
waarde van het sacrament van het 
huwelijk uit te dragen, dat “op zich 
een transformerende kracht van 
de menselijke liefde heeft”. Andere 
doelstellingen zijn “gezinnen in staat 
stellen om actieve getuigen van het 
familieapostolaat te worden” en 
“jongeren bewust maken van het 
belang van de vorming in de waar-
heid van de liefde en in de gave van 
het zelf”.

Ten slotte is er een uitnodiging om 
de visie en actie van de pastorale 
zorg voor het gezin en families tij-
dens het Jaar te verbreden, zodat 
deze alle gezinsleden kan omvat-
ten, inclusief echtparen, kinderen 
en jongeren, ouderen en degenen 
die zich in moeilijke gezinssituaties 
bevinden.

Bijbel en mobiel 
Vergelijk de bijbel met je mobiel 

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde 
manier met de Bijbel omgaan als met onze mobiele tele-
foons? 

Het zou betekenen dat we: *de Bijbel constant op zak 
zouden hebben; *er meerdere malen per dag een blik 
in werpen; *wanneer we hem vergeten weer teruggaan 
naar huis of kantoor om hem te halen; *hem gebruiken 
voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; 

*hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden 
kunnen leven; *hem aan onze kinderen meegeven, voor 
hun veiligheid en om met hen te communiceren. 

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit 
storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. 
Je kunt onbeperkt bellen. Je hoeft je geen zorgen te ma-
ken over het beltegoed, want Jezus geeft je een gratis 
abonnement en heeft de rekening betaald.



20 maart t /m vrijdag 7 mei 2021 21

Artikelen

Wereld Jongeren Dag 2023 
‘Er staat iets te gebeuren…’

‘Há Pressa no Ar’. Dat is de titel van het themalied voor 
de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2023 in Lissabon 
worden gehouden. De titel, die vertaald kan worden met 
‘er hangt spanning in de lucht’ en ‘er staat iets te gebeuren’, 
herinnert aan Maria’s haast om haar nicht Elizabeth te 
ontmoeten evenals haar “ja” aan de engel Gabriël bij de 
aankondiging van de geboorte van Jezus.

Op woensdag 27 januari 2021 werd het lied uitgebracht, 
exact twee jaar nadat paus Franciscus bekend maakte 
dat de Portugese hoofdstad de gastheer zou zijn voor 
de WJD. Jonge mensen uit de hele wereld worden uit-
genodigd zich met Maria te identificeren wanneer ze het 
lied zingen, “zich wijdend aan het dienen, aan de missie 
en aan de omvorming van de wereld,” zo verklaart de 
organisatie. De tekst roept ook feeststemming op, net 
als de vreugde die van Jezus uitgaat.

WJD@Home
Het bisdom Breda gaf op zondag 31 januari de ‘Neder-
landse aftrap’ voor de Wereldjongerendagen in Lissa-
bon. Enkele tientallen jongeren uit dit bisdom, maar ook 
uit andere bisdommen woonden de online ontmoeting 
WJD@Home bij waar bisschop Liesen een inleiding gaf 
over het WJD-thema van dit jaar: ‘Sta op. Ik benoem je 
als getuige van wat je hebt gezien’ (Handelingen 26, 16).

Algemene informatie: WYD 2023

Landelijke online Tienerdag 24 januari 2021

Zondag 24 januari was er de lan-
delijke online tienerdag voor alle 
tieners uit de bisdommen, waar 
ook de tienergroep van de St. Joris-
parochie in Almelo aan deel heeft 
genomen. We zijn de dag begonnen 
met een catechesemoment vanuit 
de St. Bavo in Haarlem. Er werd 
ons een vraag gesteld: ‘Wie is je 
naaste, en wat kun jij voor je naaste 
betekenen’.

Daarna kregen we de opdrachten 
zoals: maak een spirituele tuin, beeld 

je favoriete bijbelverhaal uit (wij heb-
ben gekozen voor Jona in de Walvis); 
maak een lied over de quarantaine en 
een promotiefilmpje over de katholie-

ke kerk om aan de doorsnee bevolking 
te laten zien. Onze tieners hebben 
flink hun best gedaan en hadden er 
ook lol in, want zo gauw ze een op-
dracht af hadden, waren ze alweer 
bezig met de volgende.

De middag was zo bijzonder dat 
ondanks de corona-pandemie we 
toch een gezellige middag hadden, 
even wat anders. Aan het eind van 
de middag kwamen nog even via de 
livestream terug voor het slot en 
bekendmaking van de winnaar. Van 
de 5 groepen die meegedaan heb-
ben, waren wij de tienergroep van 
de St. Jorisparochie de winnaar met 
91 punten. Eigenlijk zijn we allemaal 
winnaars, we hebben een prachtige 
middag gehad met veel lol en gezel-
ligheid.

Namens de coördinatoren van de 
Tienergroep St. Jorisparochie Almelo, 
Michel Letteboer en Annette ter Ellen.

‘Wie is je naaste, 
en wat kun jij voor je 
naaste betekenen’.
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Colofon

Colofon 

Noorderlicht
Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee 
kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van 
het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-
Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar.

Redactieleden
St.-Georgiusbasiliek 
Riet Oude Lansink, email: riet@oudelansink.com
Hans Kienhuis, email: h.kienhuis@hetnet.nl
St.-Jozefkerk
Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com
Secretariaat
Anita Meupelenberg 

Bezorging 
St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98
St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84  
Voorheen Aalderinkshoek:
Hans Kienhuis tel.: 06-154 620 79 / 06 126 62 672

Kopij Noorderlicht naar:
noorderlicht@stjorisparochie.nl 

Dag en nacht bereikbaar
06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl 
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl

Een uitvaart is geen 
dag uit een leven, 
maar een leven in 
één dag

C h r i s t e l  B r u g g i n k

Uw partner in: Elektrotechniek / Domotica / Industriële Automatisering /
Service & Onderhoud / Beheer & Inspectie

Almelo - tel. 0546-863227 - www.brusche.nl

Eindredactie Noorderlicht
Koos van Leeuwen, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl

Secretariaat St.-Jorisparochie
Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl
o.a. voor het doorgeven van verhuizingen, 
mutaties ledenadministratie, misintenties 

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 
2021 uit:
3e uitgave: weekend 8/9 mei 2021.
4e uitgave: weekend 10/11 juli 2021

Aanleverdata van kopij vóór: 
1 april 2021 voor de 3e uitgave
3 juni 2021 voor de 4e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag uit Milaan:
Jezus ontstijgt de donkerte van het graf.

Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uit-
eindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale 
team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te 
worden voorzien van naam en adres.
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HOSPITAALWEG 2B         7607 TW  ALMELO  
0546 - 821155            INFO@ENGBERINK.NL 

FA. THEO GOOSSEN
AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF
Almeloseweg 159
7615 NA  Harberinkhoek 
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86

Hier kan
uw advertentie

staan
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Bel (0546) 81 33 34    www.vredehof.nl

“Een goed
verzorgde uitvaart
waar u met een goed
gevoel op terug
kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Eddie Schoneveld
Uitvaartleider

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

kantoor- & projectinrichting + 
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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